
A/CONF.226/PC.3/3 األمــم املتحـدة

  

 

 Distr.: General اجلمعية العامة

3 June 2016 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

100616    090616    16-09028 (A) 

*1609028*  

ــة التحضــــريية ملــــؤمتر األمــــم     اللجنــ
املتحــدة لإلســكان والتنميــة احلضــرية 

  املستدامة (املوئل الثالث)
  الدورة الثالثة

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧-٢٥سورابايا، إندونيسيا، 
اجللسة املواضيعية املعقودة يف إطار عملية املوئل الثالـث بشـأن املشـاركة        

  الذكية يف احلياة املدنية
  

  من األمانةمذكرة     
  

ــين باإل     ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــة مـ ــل أمانـ ــتدامة حتيـ ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ   سـ
(املوئــل الثالــث)، ــذه املــذكرة، الوثيقــةَ اخلتاميــة للجلســة املواضــيعية الــيت تناولــت مســألة          

يـب   تـل أب املشاركة الذكيـة يف احليـاة املدنيـة، والـيت عقـدت يف إطـار عمليـة املوئـل الثالـث، يف         
  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٧  يف
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الوثيقة اخلتامية للجلسة املواضيعية املعقودة يف إطار عملية املوئـل الثالـث       
  بشأن املشاركة الذكية يف احلياة املدنية

  
  عامل حضري    

  ترسيخ مفهوم الدميقراطية احلضرية    

ــور      - ١ ــل األغـ ــان املـــرء إذا دخـ ــة، كـ ــا القدميـ ــزارع أو صـــاحب     ايف أثينـ ــن مـ حتـــول مـ
قــد كانــت هــذه ســاحة الدميقراطيــة حــريف أو كــاهن أو جنــدي إىل مــواطن ناشــط. ف أو أرض

ــه نقاشــات ع       يف ــدور في ــذي ت ــان ال ــك املك ــة، ذل ــك املدين ــاة     تل ــة احلي ــه دفّ ــة توج ــة مفتوح ام
التصــويت. املدينـة، والــذي تقـرر فيــه السياسـات وتفنــد االسـتراتيجيات وتتخــذ القـرارات ب      يف

وقد متّت عملياً إعادة اختراع املـدن الـيت نعـيش فيهـا، فباتـت ختتلـف كـثريا عـن أثينـا القدميـة،           
املـــواطنني وحجـــم مـــا يقومـــون  وإن ظـــل جـــوهر احليـــاة احلضـــرية مرتبطـــا حبجـــم مشـــاركة 

ــه ــذي تتخــذه األغــورا يف    مــن ب القــرن احلــادي والعشــرين؟ نعــرض    دور. فمــا هــو الشــكل ال
اخلطوط العريضـة للجوانـب األساسـية لسـاحات الدميقراطيـة احلضـرية اجلديـدة         اجلزء التايل يف

ــا مــن دور كــأداة        ــه انتشــار التكنولوجي ــين حجــم املشــاركة ومــا يؤدي حــول العــامل، حيــث نب
  ملمارسة الدميقراطية، إىل جانب استعراض الشواغل احمليطة بالساحات اجلديدة هذه.

  
  مقدمة    

ــوبر    - ٢ ــا املعــين باإلســكان    ٢٠١٦يف تشــرين األول/أكت ــم املتحــدة مؤمتره ، ســتعقد األم
والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) يف كيتو، إكوادور، من أجل إعادة تنشـيط االلتـزام   
العاملي باحلضرنة املستدامة. وسـريكز املـؤمتر علـى وضـع وتنفيـذ خطـة حضـرية حتوليـة جديـدة          

ــة ــة، ومــا تتيحــه مــن قــدرة    مــا للحضــرنة مــن دور كقــوة دافعــة ومصــدر   تســتغل بفعالي للتنمي
  التغيري وحتسني حياة الناس.  على

، الـيت  ٢٠٣٠وقد حـددت أهـداف التنميـة املسـتدامة يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام           - ٣
  تنص على ما يلي:

حنـن  ”هـي فاحتـة امليثـاق، فإننـا     “ حنن الشـعوب ”وإذا كانت العبارة الشهرية     
. وســريافقنا ٢٠٣٠ودنــا حنــو عــام نبــدأ اليــوم مســرينا يف الطريــق الــذي يق“ الشــعوب

ــم املتحــدة واملؤسســات         يف ــات والربملانــات ومنظومــة األم ــا كــل مــن احلكوم رحلتن
الدولية األخرى، والسـلطات احملليـة، والشـعوب األصـلية، واتمـع املـدين، واألعمـال        

علميـة واألكادمييـة والنـاس قاطبـة. وقـد تفاعـل       التجارية والقطاع اخلاص واألوسـاط ال 
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مــع هــذه اخلطــة ماليــني النــاس الــذين ســيجعلون منــها خطــة هلــم. فهــي خطــة النــاس    
  وضعت على أيدي الناس لصاحل الناس، وهذا يف اعتقادنا ما سيكفل هلا النجاح.

ة احلضـرية  وتتضمن أهداف التنمية املستدامة اجلديدة أيضا اعترافا بـأن التنميـة واإلدار    - ٤
املستدامة أمر بالغ األمهية من أجل االرتقاء بنوعية احلياة. وسـنعمل مـع السـلطات واتمعـات     
احمللية من أجل جتديد مدننا ومستوطناتنا البشـرية وختطيطهـا علـى حنـو يعـزز الـتالحم اتمعـي        

السـلبية   واألمن الشخصي، وحيفّز على االبتكار وإجياد فـرص العمـل. وسـنقوم بتقلـيص اآلثـار     
النامجة عـن األنشـطة احلضـرية وعـن املـواد الكيميائيـة الـيت تنطـوي علـى أخطـار ـدد الصـحة             
البشرية والسالمة البيئية، مبا يف ذلك من خالل إدارة املواد الكيميائية إدارة سليمة مـن الناحيـة   

ــادة فعا       ــدويرها، وزي ــات وإعــادة ت ــأمون، وخفــض النفاي ــى حنــو م ــة واســتخدامها عل ــة البيئي لي
استخدام املياه والطاقة. وسنعمل من أجل تقليص تأثري املدن يف نظام املناخ العاملي. وسـنراعي  
أيضا االجتاهات والتوقعات السكانية يف اسـتراتيجياتنا وسياسـاتنا الوطنيـة والريفيـة واحلضـرية.      

  ونتطلع إىل انعقاد مؤمتر املوئل الثالث.

ــدة يف إ    - ٥ ــة املناقشــة املع ــة    وحتــدد ورق ــدن الذكي ــث بشــأن امل ــل الثال ــة املوئ  )١(طــار عملي
  احملركات الرئيسية للعمل من أجل وضع إطار للمدن الذكية، وبياا كالتايل:

: جيــب ختطــيط السياســات االســتراتيجية، والتشــريعات، والقواعــد واللــوائح التنظيميــة  
املـدن الذكيـة   املدن الذكية وتصميمها وتنفيذها وإدارا بشكل فعـال. كمـا أن فوائـد    

ال تتحقق من تلقاء نفسها. بل يلزم وضـع السياسـات االسـتراتيجية والـتفكري بطريقـة      
ــوجي يف القــرن       مبتكــرة مــن أجــل التوصــل إىل ســبل لتســخري مظــاهر التقــدم التكنول
احلادي والعشرين يف خدمة خطة احلضرنة املستدامة. وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن املهـم     

ة مدينة ذكية ليس هو اهلدف النـهائي للمسـؤولني عـن إدارة    أن يكون مفهوما أن إقام
املدن، بل هو وسيلة خلفض تكاليف اخلدمات العامة وزيادة فـرص الوصـول إىل هـذه    
اخلدمات وحتسني نوعيتها، وتعزيز االمتثـال للّـوائح التنظيميـة، واملسـاعدة علـى تعزيـز       

إدارة ذكيـة تـدرك عالقـات    الشفافية واملساءلة يف اهليئـات العامـة. وكـل هـذا يتطلـب      
التكامل بني أصول كل مـن احلضـر والريـف وتـدرك مـا بينـهما مـن صـالت وتنـهض          

  بالشراكات وبالنهج املنطلقة من القاعدة واليت تستوعب مجيع أصحاب املصلحة.

__________ 

-http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2015/04/Habitat-IIIميكــن االطّــالع عليهــا علــى العنــوان الشــبكي:   )١(  

Issue-Paper-21_Smart-Cities-2.0.pdf. 
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التخطيط والتصميم احلضري املبتكر والقادر على تلبية االحتياجات: يركّـز التخطـيط     
إىل منظور التوسع املخطَّط للمدن علـى: تصـميم األمـاكن العامـة     والتصميم املستندان 

بالشكل الذي يقلّل احتياجات النقل وتكاليف تقدمي اخلدمات مع االسـتخدام األمثـل   
لألراضي؛ وتصميم شبكات الشوارع بشكل يسهل التنقّل ويـوفر فضـاءات لألنشـطة    

يح مسـاحات للترفيـه والتفاعـل    املدنية واالقتصـادية؛ وتـوفري األمـاكن املفتوحـة الـيت تتـ      
االجتمــاعي وحتســني نوعيــة احليــاة؛ وحتديــد تصــنيفات وظيفيــة ملربعــات الكتــل املبنيــة  
بشكل ييسر االستثمار اخلاص يف مساحات حمـددة الغـرض وجمهـزة بـاملرافق اخلدميـة.      
وهنــاك حاجــة إىل إعــادة تقيــيم النــهج واألدوات القائمــة، وحتديــد املمارســات اجليــدة 

ــهج      الــيت ــز الن ــة، وتعزي ــة، وضــمان االتســاق مــع املعــايري الدولي ــم الســياقات احمللي تالئ
املتكاملة عرب خمتلـف الـوزارات والقطاعـات احلكوميـة (شـبكات النقـل واالتصـاالت،        
واملبــاين اخلضــراء، واملســتوطنات البشــرية ونظــم تقــدمي اخلــدمات املســتوعبة للجميــع    

ــة اهلــواء وامل  ــنة،واملتســمة بالكفــاءة، ونوعي ــاه احملس والتأهــب للكــوارث واالســتجابة   ي
  من أجل ضمان قدرة املناطق احلضرية على استيعاب الصدمات).  هلا

التخطــيط املــايل القــوي: تتطلــب نهــج املــدن الذكيــة ختطيطــا ماليــا قويــا واســتثمارات    
ذا كثيفة، وهو ما يستلزم بالتايل االسترشاد باملعارف املستمدة من السياق احمللـي. وهـ  

حيـث   -يتطلب إدارة تسـتوعب مجيـع الشـرائح وتتسـم مبشـاركة أصـحاب املصـلحة        
تراعى املواءمة بني أولويات القطاعني العام واخلاص، وضمان مشاركة اتمع املـدين،  
مبــا يف ذلــك الفئــات املهمشــة والضــعيفة، يف عمليــات صــنع القــرارات العامــة احملليــة.    

مصـممة جيـدا، وأن تركّـز علـى احللـول الفعالـة        وجيب أيضا أن تكون النماذج املاليـة 
مــن حيــث التكلفــة واملســتدامة، وأن تكــون مؤاتيــة لالســتثمار األجــنيب. ويركــز هــذا   
اجلانب على وضع خطة مالية واقعية وقابلة للتنفيـذ، فهـذا أمـر بـالغ األمهيـة مـن أجـل        

  التنفيذ الناجح لتوسع املدن الداخلي واخلارجي املخطّط.

املدينــة الذكيــة ”االتســاق: يلــزم التوصــل إىل توافــق آراء دويل بشــأن مــا تعنيــه عبــارة    
 “الذكيـة ”، ويلزم تكوين فهم أعمق لكيفية إسهام الـنهج الـيت توصـف بــ     “املستدامة

يف الــدفع قــدما باخلطــة احلضــرية اجلديــدة. ويلــزم تفنيــد االفتــراض القائــل بــأن تطبيــق  
ــات واالت  ــات املعلوم ــدن    تكنولوجي صــاالت يف ختطــيط وتصــميم وإدارة احلضــرنة وامل

ــة طو     ــذه عملي ــنة. فه ــائج حمس ــا إىل نت ــق   ســيؤدي تلقائي ــة األجــل ال ميكــن أن تتحقّ يل
عشية وضحاها. فتحويل أو بناء مدينـة مـا لتكـون أكثـر ذكـاء ومرونـة واسـتدامة         بني

هــو رحلــة خيتلــف خــط ســريها علــى األرجــح مــن مدينــة إىل األخــرى. وهــذه عمليــة  
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طويلة األجل تشمل إجراءات ال تتـيح املقارنـة فحسـب، بـل ومـن شـأا أيضـا تعزيـز         
التنمية املستدامة مع متكُّن كل مدينة من قياس ما حققته من حتسينات بطريقة كميـة.  
واملدن مسؤولة عن التحسـني املسـتمر مـن أجـل تعزيـز فعاليتـها يف املسـتقبل. ولـذلك         

كيف مع الطـابع الـدينامي املتحـول املعقّـد الـذي متتـاز       ينبغي أن تكون العملية قابلة للت
  به املدن، وأن تكون قادرة على حتديث الرؤية كلما اقتضى األمر.

  وحنن نقر مبا يلي:  - ٦

 -يف املائـــة  ٨٠يف املائـــة،  ٧٠يف املائـــة،  ٥٠يف املائـــة،  ٢ريـــاح احلضـــرنة:   (أ)  
فنصــيب املنــاطق احلضــرية  فيــه اآلن. أربعــة أرقــام تعكــس الوضــع التــارخيي الفريــد الــذي حنــن  

يف املائـة   ٥٠ز يـؤوي أكثـر مـن    يف املائة فقـط مـن مسـاحة الكوكـب، مـع أن هـذا احليـ        ٢ هو
  يف املائـــة مـــن املكاســـب االقتصـــادية الـــيت جننيهـــا ٧٠ســـكان العـــامل، ويولّـــد أكثـــر مـــن  مـــن
ه البشـرية وأملـها   يف املائة من التلوث الذي نتسبب فيه. وقد أصبحت املدن أسـاس رفـا   ٨٠و 

يف مستقبل مستدام وعادل وسعيد. فاملناطق احلضـرية هـي مـزيج حـي مـن التـاريخ واحلضـارة        
والتنوع والثقافـة. وتعـد احلضـرنة قـوة تسـببت يف تغـيري كـل شـيء تقريبـا، مبـا يف ذلـك طـرق             

ادية التفكري والتصرف واستخدام الفضـاءات وأسـاليب احليـاة والعالقـات االجتماعيـة واالقتصـ      
  وأمناط االستهالك واإلنتاج؛

ــة قــدرام       (ب)   ــات مســتدامة متكّــن مواطنيهــا مــن تنمي وجيــب أن تضــع املــدن آلي
وخربام يف جمال املسؤولية املدنية من أجل توسيع نطاق املنتـديات الدميقراطيـة وأمنـاط اإلدارة    
املسؤولة. وهذا حتد ذو شقّني، حيـث جيـب أن تصـبح املدينـة جمـددا سـاحة دميقراطيـة، وجيـب         

ولــيس كمســتهلكني للخــدمات. وجيــب ا اختــراع أنفســهم كمــواطنني علـى ســكّاا أن يعيــدو 
تصــبح املشــاركة يف احليــاة املدنيــة ممارســة يوميــة مترســخة يف حيــاة املدينــة علــى مجيــع            أن

  مستويات األنشطة البلدية واتمعية؛

ــد        (ج)   ــد أُحــرز تق ــت؛ فق ــذا الوق ــة ســاحنة يف ه ــرص هائل ــاك أيضــا ف م كــبري وهن
التحديات اإلمنائية. وقد خرج مئـات املاليـني مـن األشـخاص مـن دائـرة       مواجهة الكثري من  يف

ــب    ــادة كـ ــرأت زيـ ــي. وطـ ــل املاضـ ــالل اجليـ ــدقع خـ ــر املـ ــول  الفقـ ــة للحصـ ــبل املتاحـ رية يف السـ
التعليم، سواء بالنسبة للبنني أو البنات. ويعـد انتشـار تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت       على

تتيح التعجيـل بالتقـدم البشـري وسـد الفجـوة الرقميـة وإجيـاد         والترابط العاملي بإمكانات كبرية
  جمتمعات تقوم على املعرفة؛

ــن    (د)   ــر م ــاك أكث ــا   ٧وهن ــن خطــوط اهل ــني م ــل   بالي ــامل، مقاب تف اجلــوال يف الع
باليني نسمة يسـتخدمون   ٣,٢. وعلى مستوى العامل، هناك ٢٠٠٠مليونا فقط يف عام  ٧٣٨
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البشــر يعيشــون يف البلــدان الناميــة. وبلــغ معــدل انتشــار    اإلنترنــت، ومــن هــؤالء بليونــان مــن 
يف املائـــة   ٤٧عـــاملي قرابـــة  خـــدمات النطـــاق العـــريض لألجهـــزة اجلوالـــة علـــى الصـــعيد ال      

. ٢٠٠٧يـــه املعـــدل يف عـــام    ضـــعفا عمـــا كـــان عل    ١٢، يف زيـــادة بواقـــع   ٢٠١٥ عـــام يف
كن مغطّــاة خبــدمات يف املائــة مــن ســكان العــامل يعيشــون يف أمــا   ٦٩، كــان ٢٠١٥ عــام ويف

  ؛٢٠١١يف املائة يف عام  ٤٥، مقابل 3Gالنطاق العريض لألجهزة اجلوالة من اجليل 

ــرن احلــادي          (هـ)   ــا يف الق ــاليب حكمه ــيري أس ــى تغ ــة عل ــات احمللي ــل احلكوم وتعم
 صــاالت دعــموالعشــرين. وميكــن مــن خــالل الــنهج املدعومــة بتكنولوجيــات املعلومــات واالت  

م، وذلك عـرب سـبل منـها تعزيـز الشـفافية مـن خـالل اعتمـاد نسـق البيانـات           وتعزيز أمناط احلك
  املفتوحة، وحتسني إمكانية حصول املواطنني على اخلدمات من خالل املنابر اإللكترونية.

  وعلى ضوء ما تقدم:  - ٧

جيب أن نوظّف أفضل وأذكى األفكـار واألشـخاص يف مواجهـة مـا يعترضـنا        (أ)  
صبح مدننا حمركا جلمع هذين العنصرين معا، فتتم يئة املنـاخ املـؤايت   من حتديات. وجيب أن ت

للمشاركة واالبتكار ويـتم تيسـري إقامـة العمليـات واملنـابر. وال ينحصـر التحـدي الـذي ينتظـر          
ـــ    ــل م ــا والتعامـ ــائل التكنولوجيـ ــتقبل يف مسـ ــدن املسـ ــا،   مـ ــاك أيضـ ــب، فهنـ ــات فحسـ ع البيانـ

واملشـاركة يف احليـاة املدنيـة. فيجـب أن تصـبح مـدننا       وبدرجة أكرب، حتدي احلكم الرشـيد   بل
ســاحات دميقراطيــة مــن جديــد، وجيــب علــى ســكّاا أن يعيــدوا اختــراع أنفســهم كمــواطنني   
ــة      ــاة املدنيــة ممارســة يومي ولــيس كمســتهلكني للخــدمات. وجيــب أن تصــبح املشــاركة يف احلي

  واتمعية؛مترسخة يف حياة املدينة على مجيع مستويات األنشطة البلدية 

، فتقـــوم بتحليـــل “الذكيـــة”وجيـــب أن تواصـــل املـــدن استكشـــاف الفـــرص   (ب)  
إنترنـت  ”اإلمكانيات التكنولوجية، وقدرات الشبكات االجتماعية، والـبىن التحتيـة ملـا يسـمى     

، وإمكانـات تعبئـة اجلمـاهري الغفـرية. وعلينـا أن نكـون فهمـا أفضـل لإلمكانـات الـيت           “األشياء
ــد  ــوافر يف امل ــابر للحكــم      تت ــواطنني، وكمن ــتم فيهــا متكــني امل ــة ي ــة كســاحات دميقراطي ن الذكي

ــاد آليــات           ــام مبحــاوالت ذكيــة إلجي ــه املســتخدمون. وجيــب القي ــذي يوجــه دفّت ــار ال ولالبتك
ــدرام وخــربام يف جمــ       ــة ق ــن تنمي ــواطنني م ــن امل ــة وتفضــي   مســتدامة متكّ ال املســؤولية املدني

  اطية وأمناط اإلدارة املسؤولة؛تساع نطاق املنابر الدميقرا  إىل

وحنن ندرك أنه على الرغم من أن االنتخابات هي أسـاس الدميقراطيـة احملليـة،      (ج)  
فــإن إشــراك املــواطنني ميكــن أن يتخــذ أشــكاال عديــدة وأن توظَّــف فيــه اآلليــات واملمارســات   

مهيـةً مـن أجـل ضـمان     اجلارية. فالشراكات بني األجهزة البلدية واتمعات احمللية قـد ال تقـل أ  
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قوة الدميقراطية احمللية، وينبغي أن تبىن هذه الشراكات على طائفة متنوعـة مـن فـرص مشـاركة     
  اجلمهور وقيامه بدور فاعل يتجاوز االنتخابات بكثري؛

وحنــن نــدرك أن احلــوار هــو اللبنــة األساســية إلشــراك املــواطنني، وهــو الــدور     (د)  
تتـــواىل فصـــوهلا. فـــاحلوار يطـــرح لدميقراطيـــة احملليـــة الـــيت األكثـــر حيويـــةً وابتكـــارا يف قصـــة ا

الساحة اخلصائص اتمعية للدميقراطية فيبين أن املـواطنني يف العديـد مـن البلـدان ينـهلون       على
من معني تقاليدهم وعادام وجيدون طرقـا مبتكـرة لتوظيـف اـالس القرويـة مـن أجـل إمسـاع         

  م؛أصوام وآرائهم والتداول فيما بينه

ــق املشــاركة        (هـ)   ــق طرائ ــة وتعمي ــا مواصــلة توســيع نطــاق الدميقراطي وجيــب علين
ــاع األســلوب التشــاركي يف وضــع       ــراع واالســتفتاءات واتب ــادرات االقت ــل مب ــأدوات مــن قبي ب
امليزانيات. ومثة اتفاق واسع النطاق علـى أن الدميقراطيـة احملليـة التشـاركية تعـزز فـرص حتسـني        

 اخلـدمات األساسـية، كمـا تسـاعد علـى نـزع فتيـل التـوترات اإلقليميـة          املساءلة وحتسني تقـدمي 
  والعرقية والدينية؛

وحنن ندرك أنه قد ثبت أن للموصـولية والشـفافية دورا بـالغ األمهيـة يف خلـق        (و)  
ــات ووســائط اإلعــالم      التفاعــل وإحــالل احلكــم الرشــيد. ومــن املؤكــد أن ظهــور التكنولوجي

نيــة والتفاعــل معهــا. وبالتــايل  ة لتعزيــز املشــاركة يف احليــاة املد اجلديــدة يعــد بإمكانــات جديــد 
  للمدينة الذكية مستني: الغىن بالبيانات واملوصولية؛  فإن

وحنن نرى أن من األمـور املهمـة نشـوء سـاحات جديـدة علـى غـرار األغـورا           (ز)  
كانـات جديـدة   عرب اإلنترنت. فقد بات من املتعارف عليه أن اإلنترنت هي مبثابة منرب يـأيت بإم 

نطلقــة مــن القمــة لتشــكّل املــدن  إلقامــة ســاحة عامــة تفاعليــة افتراضــية تتــيح اــال للجهــود امل 
املنــابر اإلعالميــة اجلديــدة،    خــالل املشــاركة املســتمرة مــن القاعــدة الشــعبية. وتشــكل       مــن
اجلديـدة لتحقيـق التـدفق املعلومـايت املتعـدد االجتاهـات        فيسبوك وتويتر، العوامل التمكينيـة  مثل

بصورة أسرع وأوسع نطاقا من أي وقت مضى، ممـا يتـيح اـال ملزيـد مـن األفـراد، وال سـيما        
  الشباب، للتفاعل مع مدينتهم؛

وحنن نرحب بالتنوع الشديد الذي متتاز به مـدننا، فهـو مبثابـة القلـب النـابض        (ح)  
درك أن التكنولوجيــا، وإن أتاحــت فرصــا هائلــة، ميكنــها أيضــا إقصــاء   للمشــاركة املدنيــة. ونــ 

الســكّان وتــركهم خــارج دائــرة املشــاركة. وحنــن نلتــزم بتوجيــه جهــدنا صــوب ســد الفجــوة    
  دنية يف متناول مجيع املواطنني.الرقمية وجعل إمكانية الوصول إىل الساحة امل
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  التوصيات    

  يف احلياة املدنيةاعتماد استراتيجية ذكية للمشاركة     

حنن نتعهد بالعمل الدؤوب على يئة مناخ ييسر إقامة تعاون بني السـكّان ومؤسسـات     - ٨
األعمال ومنظمات القطاع الثالث واألجهزة البلدية، مـع االسـتفادة مـن أحـدث التكنولوجيـات      

  .االقتصادياليت تتيح التعلّم واإلبداع وتبادل املعارف من أجل حتقيق االزدهار االجتماعي و

ــار         - ٩ ــن اإلطـ ــزأ مـ ــزءا ال يتجـ ــة جـ ــاة املدنيـ ــة يف احليـ ــاركة الذكيـ ــل املشـ ــرح جعـ ونقتـ
االستراتيجي والرؤية اللذين تتبنامها املدينـة بوصـفهما مـن املبـادئ التوجيهيـة احملوريـة لالرتقـاء        

ع عنصـرا  مبستويات التنمية والرفـاه. بـل إن املشـاركة الذكيـة يف احليـاة املدنيـة تشـكل يف الواقـ        
ميكن توظيفه بفعاليـة يف التخطـيط احلضـري االسـتراتيجي. والتخطـيط احلضـري االسـتراتيجي        
هــو عمليــة دوريــة تتــيح اــال إلخضــاع خمطــط املدينــة لالســتعراض املســتمر مــن أجــل تلبيــة     
ــدة        ــه أداة عظيمــة الفائ ــب كون ــر، إىل جان ــة التغي ــام الدائم ــة وتطلّع احتياجــات ســكّان املدين

  القرار.لصانعي 

لتخطيط ملـــدننا، أن هنـــاك حاجـــة ونوصـــي باألخـــذ بعـــني االعتبـــار، لـــدى قيامنـــا بـــا  - ١٠
العمل باستمرار على بناء ثقة املـواطنني وقـدرام، فهـذا يقـع يف صـميم اخلطـة ومـا يتبعهـا          إىل

شــاريع مــن إجــراءات. وتشــكل الشــفافية واملشــاركة املســتمرة، إىل جانــب التنفيــذ املبكــر للم  
ثقــة اجلمهــور يف وجاهــة اخلطــة،     امج الناشــئة عــن اخلطــة، أمــورا تســاعد يف بنــاء     الــرب و/أو
  تعزيزها يف الوقت نفسه قدرات األجهزة البلدية على حلّ املشاكل.  مع

ــاركة       - ١١ ــى مشـ ــوي علـ ــيط املنطـ ــاس للتخطـ ــة كأسـ ــادئ التاليـ ــة املبـ ــى أمهيـ ــدد علـ ونشـ
  ذكية:  مدنية

كــــثرية للحيــــاة يف املدينــــة  النــــهج املتعــــدد التخصصــــات: هنــــاك جوانــــب   (أ)  
  معاجلتها؛  ينبغي

مشاركة اجلمهور علـى نطـاق واسـع: ينبغـي أن يشـارك ممثلـو سـكان املدينـة           (ب)  
  وغريهم من أصحاب املصلحة عن كثب يف صياغة اخلطة؛

بنــاء توافــق اآلراء: ينبغــي أن تصــمم العمليــة حبيــث تســاعد خمتلــف مجاعــات     (ج)  
  ق يف اآلراء بشأن طائفة متنوعة من املواضيع واملسائل؛املصاحل على التوصل إىل تواف

اإلجنـــاز املبكـــر: ينبغـــي االنتـــهاء مـــن إعـــداد اخلطـــة يف غضـــون فتـــرة زمنيـــة   (د)  
  نسبيا؛  قصرية
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صــياغة خطــط العمــل يف وقــت مبكــر: ينبغــي إجنــاز عمليــات وضــع خطــط       (هـ)  
االســـتراتيجية ال اخلطـــة العمـــل الـــيت تصـــمم للتنفيـــذ ضـــمن أطـــر زمنيـــة خمتلفـــة بينمـــا ال تـــز 

  اإلعداد، مما يساعد على بناء الثقة يف قيمة اخلطة؛  قيد

شفافية عملية التخطيط: ينبغي أن يتاح اـال للجمهـور ملتابعـة تطـور اخلطـة        (و)  
  على املواقع الشبكية للبلديات ومن خالل وسائط اإلعالم األخرى؛

ــة: ينبغـــي أن تـــوفر    (ز)   ــزة البلديـ ــة أدواتمتكـــني األجهـ ــتطيع  اخلطـ جديـــدة تسـ
ــن ــع تلبيــة           م ــة ومســتدامة، م ــة احلضــرية بطريقــة ذكي ــه التنمي ــزة البلديــة توجي ــا األجه خالهل

  احتياجات وتطلّعات مواطنيها.
  

  رؤية ألجهزة بلدية متمحورة حول املواطن    

نوصي بأن يتجسـد يف الرؤيـة الـيت تنـبين عليهـا خمططـات املـدن منـوذج للحكـم احمللـي             - ١٢
ون املواطنون حمور أهدافه. ولكي تكـون األجهـزة البلديـة متمحـورة حـول املـواطن، ينبغـي        يك

أن يكون رفاه املواطنني هو حمطّ تركيزها. وجيب أن تتجلّى يف اخلدمات املقدمة معايري املهنيـة  
ــوا      ــاز والرتاهــة. وجيــب أن يكــون والء املــوظفني للجهــاز البلــدي ورســالته، وأن يكون واالمتي

على تلبية احتياجات األفراد واجلماعات واتمعات، إىل جانب إحساسهم بواجـب   حريصني
  تقدمي أفضل خدمة ممكنة للجميع.

  
  وجوب أن تصبح املشاركة يف احلياة املدنية هي القاعدة ال االستثناء    

نشدد على أن معيار جناح خمطط املدينة هو اتساقه، حيـث يـتم تطـوير كـل سـطر فيـه         - ١٣
متواصــل، وهــو مــا يفضـي إىل نشــوء اآلليــات الالزمــة للتنفيـذ ويــوفّر لألجهــزة البلديــة   بشـكل  

  جمموعة أدوات متنامية باستمرار.

ونشـــجع علـــى خلـــق ثقافـــة مؤسســـية تلـــيب متطلبـــات مشـــاركة اجلمهـــور، ونـــدعم     - ١٤
  الوحدات املتنوعة يف األجهزة البلدية يف تنفيذ العمليات التشاركية.

حلوار العام كأسلوب عمل معياري للوحـدات البلديـة، وهـو عمليـة تسـري      وندعو إىل ا  - ١٥
يف اجتاهني، حيث تستجيب للمبـادرات املنطلقـة مـن القاعـدة وتعـرف بـاإلجراءات الـيت تقـرر         

  من القمة.
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  إنشاء منابر متعددة للمشاركة املدنية املستمرة    

دمج مفهوم مشـاركة اجلمهـور   نوصي بالقيام باستثمارات كثيفة يف تطوير األدوات و  - ١٦
  يف األجهزة البلدية، مبا يف ذلك ما يلي:

عمليات التخطيط املادي: تطـوير املنـهجيات واإلجـراءات املتعلقـة باإلخطـار        (أ)  
  ومبشاركة اجلمهور يف عمليات التخطيط؛

ــات         (ب)   ــة االجتماع ــة إلقام ــادئ التوجيهي ــوجزات واملب ــداد امل ــرامج احلــوار: إع ب
  مستوى اتمعات واألحياء؛ والربامج على

األدوات الرقمية ووسائط التواصل االجتماعي: وضع برامج مبتكرة إلشـراك    (ج)  
  اجلمهور وإعطائه دورا فاعال؛

التدريب: تنفيذ برامج تدريبية ملوظفي األجهـزة البلديـة املشـاركني يف بـرامج       (د)  
اســـية وتـــوفري التـــدريب إلشـــراك اجلمهـــور وتدريبـــه، وعقـــد حلقـــات العمـــل واحللقـــات الدر

  الشخصي لكبار املسؤولني التنفيذيني يف األجهزة البلدية؛

بيئة العمل االفتراضية: تطوير بوابات شبكية لألجهزة البلديـة ميكـن للمـوظفني      (هـ)  
  ؛اجلمهور من خالهلا تبادل املعارف واملعلومات عن املفاهيم والعمليات املتصلة مبشاركة

: تعزيز مشـاركة اجلمهـور يف صـنع القـرار، وجعـل هـذه       خطط العمل البلدية  (و)  
  املشاركة أحد األهداف اليت تتبناها األجهزة البلدية واليت تتوخى حتقيقها يف خطط عملها.

  
  املشاركة الذكية يف احلياة املدنية    

نوصي بالعمل الدؤوب على استغالل أحدث التكنولوجيات إلتاحـة الـتعلُّم واإلبـداع      - ١٧
وتبــادل املعـــارف مــن أجـــل حتقيــق االزدهـــار االجتمــاعي واالقتصـــادي. وينبغــي أن تصـــبح      

املدنيــة الــذي تعتمــده املدينــة،    التكنولوجيــات الذكيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن إطــار املشــاركة       
لذكية يف عمليات صنع القـرار واالسـتفادة مـن الـوعي اجلمعـي      التشديد على أن املشاركة ا مع

  للجمهور مها من وسائل حتقيق الفعالية يف اإلدارة البلدية يف العصر احلديث.

ــة      - ١٨ ــة املتاحـ ــة واالجتماعيـ ــتخدام األدوات التكنولوجيـ ــعي إىل اسـ ــا بالسـ ــي أيضـ ونوصـ
صـاالت لتبسـيط إدارة املـوارد    للمدينة من أجل حتسني استغالل تكنولوجيـات املعلومـات واالت  

املتاحــة، وتــوفري تكــاليف الطاقــة، وتــوفري خــدمات حمســنة، واالرتقــاء بنوعيــة احليــاة، وحتقيــق    
  أهداف مفهوم املدينة املستدامة.

 


